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কলুিবয়্ পাওয়্া েস্তুর েযাপাবর করণীয়্ কী? 
প্রশ্নঃ  
পবে কুলিবয়্ পাওয়্া েস্তু ো টাকার েযাপাবর করণীয়্ কী? এর মাললকবক 
খুুঁবজ না পপবল ো পখাুঁজার মবতা পলরবেশ না োকবল পসই েস্তু ো টাকা 
লক লজহাবদর ফাবে সদকা কবর পদওয়্া যাবে?    

প্রশ্নকারী- ওসমান গলণ 
লিকানা- গাজীপুর সদর  

উত্তরঃ   

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 حامدا ومصليا ومسلما

কুলিবয়্ পাওয়্া েস্তু আমানত। তা যলদ এবতা কু্ষদ্র হয়্, যা মানুষ 
সাধারণত পখাুঁজ কবর না এেং লফবর পাওয়্ার লিন্তা কবর না, তাহবল 
গরীেবক সাদাকা কবর লদবে। পক্ষান্তবর তা যলদ মূলযোন হয়্, তাহবল তা 
মাললবকর কাবে পপ ুঁবে পদওয়্ার সেবাত্মক পিষ্টা করবত হবে। প্রালিস্থান, 
মসলজবদর সামবন, োজার, পেশন, িা-কলফর পদাকান ও অনযানয 
জনসমাগম স্থল; পযখাবন প াষণা লদবল মাললবকর সন্ধান পাওয়্া যাবে 
েবল মবন হয়্, পসখাবন প াষণা লদবে। েতবমান যামানায়্ পত্র-পলত্রকা ও 
সামালজক পযাগাবযাগ মাধযবমও প্রিার করা পযবত পাবর।   
মাললকবক পাওয়্া পগবল তার কাবে হস্তান্তর করবে। অনযোয়্ তার 
ওয়্ালরশবদর কাবে হস্তান্তর করবে। যবেষ্ট পলরমাণ পখাুঁজাখুুঁলজ ও প্রিার 
করার পরও যলদ মাললক না পাওয়্া যায়্ এেং পাওয়্া যাবে না েবল প্রেল 
ধারণা হয়্ (পাওয়্া লজলনবসর ধরন, পলরমাণ ও মলূযমান অনুযায়্ী এ 
সময়্লট কম পেশ হবত পাবর), তাহবল কবয়্কলট অেকাশ আবে।  
এক. তা লনবজর কাবে আমানত লহবসবে পরবখ লদবত পাবর, যাবত 
পকাবনা সময়্ মাললক পাওয়্া পগবল লফলরবয়্ পদওয়্া যায়্।  

ফাতওয়্া নাম্বার:315                    প্রকাশকালঃ27-12-২০২2 ইং 
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দুই. মূল মাললবকর পক্ষ পেবক যাকাত গ্রহবণর উপযুক্ত পকাবনা গরীেবক 
সাদাকা কবর লদবত পাবর, যাবত মূল মাললক তার সম্পদ লফবর না 
পপবলও দাবনর সওয়্াে পপবয়্ যান।  
লতন. প্রাপক যাকাত গ্রহবণর উপযুক্ত হবল পস লনবজও তা েযেহার 
করবত পারবে। গরীে আত্মীয়্-স্বজনবকও লদবত পারবে।    
িার. মুসললমবদর জনকলযাণমূলক পকাবনা কাবজও েযয়্ করবত পারবে। 
িাইবল লজহাবদর পবেও সাদাকা করবত পারবে। 
তবে সেবােস্থায়্ পরেতবীবত কখবনা মূল মাললক ো তার ওয়্ালরশবদর 
কাবরা হলদস পাওয়্া পগবল তাবক জানাবত হবে পয, তাবদর পাওয়্া েস্তু 
ো অেব সাদাকা করা হবয়্বে ো পভাগ করা হবয়্বে। যলদ তারা তাবত 
সন্তুষ্ট োবকন পতা ভাবলা, অনযোয়্ তাবদরবক এর মূলয লদবয়্ লদবত হবে। 
প্রাপক দাবনর সওয়্াে পপবয়্ যাবেন।   
ইমাম েুখারী (রহ) েণবনা কবরন,   

اشرتى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم جيده وفقد فأخذ يعطي 
وقال اللهم عن فالن فإن أتى فالن فلي وعلي وقال هكذا الدرهم والدرمهني 

صحيح البخاري، كتاب الطالق،  -فافعلوا ابللقطة، وقال ابن عباس حنوه 
ابب حكم املفقود يف أهله وماله؛ ط. دار طوق النجاة؛ قال احلافظ ابن 
حجر رمحه هللا تعاىل: وقد وصله سفيان بن عيينة يف جامعه رواية سعيد بن 

محن عنه، وأخرجه أيضا سعيد بن منصور عنه بسند له جيد أن بن عبد الر 
مسعود اشرتى جارية اخل قوله "وقال بن عباس حنوه" وصله سعيد بن منصور 

 431-430\9من طريق عبد العزيز بن رفيع عن أبيه. اهـ فتح الباري 
“ইেবন মাসউদ রালদয়্াল্লাহু আনহু একলট োুঁলদ খলরদ করবলন। 
(মাললক মূলয না লনবয়্ই িবল পগল)। লতলন এক েের পযবন্ত তাবক পখাুঁজ 
করবলন, লকন্তু সন্ধান পপবলন না। অজ্ঞাতই পেবক পগবলা। তখন লতলন 
এক লদরহাম দুই লদরহাম কবর দান করবত লাগবলন আর েলবত 
োকবলন, ‘পহ আল্লাহ! (এ দান) অমুবকর পক্ষ পেবক। যলদ পস (পকাবনা 
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সময়্) এবস পবি (এেং মূলয লনবত িায়্) তাহবল দাবনর সওয়্াে আলম 

পাবো, আর মূলয পলরবশাবধর দালয়্ত্ব আমারই োকবে’। লতলন েবলন, 

‘কুলিবয়্ পাওয়্া মাবলর েযাপাবরও পতামরা এমনলটই করবে’। ইেবন 

আব্বাস রালদয়্াল্লাহু আনহুও এমন কো েবলবেন।” –সহীহ েুখারী, 
লকতােুত তালাক, োে: হুকমুল মাফকুদ লফ আহলললহ ওয়্া মালললহ 

أعلموهللا سبحانه وتعاىل   
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

০৭-০৫-১৪৪৪ লহ. 
০২-১১-২০২২ ঈ. 


